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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ ГРУПИ  

ЗА ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ІЗВ) 
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Вовкодав Г.М., доц. каф. екології та охорони довкілля, науковий керівник 

м. Одеса, вул. Львівська, 15, Україна 

galinakoltykova258@gmail.com 

 

На півдні Одеської області в межиріччі Дунаю та Дністра в межах Татарбунарського району Одеської 

області розташовані так звані лимани Тузлівської групи. Ця група лиманів відноситься до таких, що 

епізодично сполучаються з морем [1]. Води цих лиманів відносяться полігалинної групи. 

 У 2010-2011 рр. на базі цих водойм на площі 27865,00 га було організовано національний природний 

парк «Тузловські лимани» з метою збереження, відтворення i раціонального використання природних 

комплексів причорноморських лиманів, які мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, 

рекреаційне та оздоровче значення [2] . 

До категорії найбільш часто використовуваних методик для оцінки якості води водних об’єктів 

можна віднести гідрохімічний індекс забрудненості води. Ця методика є однією з найпростіших методик 

комплексної оцінки якості води та дозволяє у короткий термін проводити оцінку якості поверхневих 

водоймищ. Методика оцінки якості води за індексом забрудненості води (І3В) була рекомендована для 

використання підрозділам Держкомгідромету [3].  

За період 2013-2017 рр за даними спостережень було розраховано ІЗВ по таким домішкам як: 

розчинений кисень, БСК5, нафтопродукти, феноли, азот амонійний та азот нітритний. Визначення 

індексу забруднення вод вважається найбільш доступним методом комплексної оцінки забрудненості 

водних об’єктів, який базується на показниках хімічного складу води. 

Протягом досліджуваного періоду загальний рівень забруднення за середніми значеннями індексу 

забруднення коливається в межах від «чиста» (ІІ клас якості води) до «дуже брудна» (VІ клас якості).  

Проведена екологічна оцінка якості вод лиманів Тузловської групи дала змогу оцінити ситуацію, що 

склалася в досліджуваному водному об’єкту, і класифікувати її за ступенем придатності для основних 

видів водоспоживання. 

За еколого-санітарними показниками води лиманів Тузловської групи характеризуються наступним 

чином. У водах лиману вміст кисню коливався від 8,48 (2015 р) до 10,72 (2013 р) мгО2/дм3. Тобто, за цим 

показником вода у різні періоди досліджень відносилася як до дуже чистої, так і чистої. За 

середньоарифметичними показниками насичення розчиненим киснем води лиману за період досліджень 

2013-2017 рр (більше 6 мг/дм3) були дуже чисті (1 категорія якості). Концентрація загального азоту у 

водах змінювалася від 1,49 (2015 р) до 1,85 (2010 р) мг/дм3. За середньоарифметичними даними води 

лиманів за весь період досліджень відносились до 4 категорії якості – помірно забруднені. 

Значення показників концентрації фенолів в водах лиманів за досліджуваний період не перевищували 

значення гранично-допустимої концентрації (ГДК 0,001 мг/дм3).  

Проаналізувавши усі дані спостережень за період 2013- 2017 роки можна зробити висновок, що в 

водах лиманів Тузловської групи домішки фенолів не перевищують гранично-допустиму концентрацію. 

Перевищення БСК5 спостерігались лише в 2016 році на одному створі. Загалом якість води для 

рибогосподарських потреб у лиманах не завжди відповідає нормам та потребує очищення, особливо від 

надмірної концентрації фосфору. 

Оцінка якості води проводилась за ІЗВ для рибогосподарських ГДК. Проаналізувавши дані 

гідрохімічних вимірювань показників якості поверхневих вод за 2013-207 роки можна зробити наступні 

висновки: найпоширенішими забруднюючими речовинами є феноли та загальний фосфор; перевищення 

органічних речовин з БСК5 у водах лиманів є не значними, причиною цього перевищення є скид 

недостатньо очищених побутових вод здравницями, які в великій кількості розташовані на узбережжі та 

розвинута система ведення сільського господарства; забруднення фенолами відбувається завдяки 

антропогенним джерелам забруднення, якими є підприємства комунального господарства і 

сільськогосподарські підприємства; кисневий режим впродовж досліджуваного періоду був задовільним, 

та був не нижче значення ГДК – 6 мгО2/дм3.  
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